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MEHEDINȚI

Se redeschide centrul de zi pentru copii
din cadrul DGASPC

Centrul de zi pentru copii din
cadrul DGASPC se redeschide.
Activitatea acestuia a fost suspendată
pe 11 martie 2020.
„S-a anunțat redeschiderea
Centrului de zi din cadrul Complexului
de servicii sociale pentru copii al

DGASPC Mehedinți, unitate care se
află în vecinătate Spitalului Județean
de Urgență, după ce aici, activitatea
a fost suspendată începând cu
perioada stării de urgență”, potrivit
Consiliului Județean Mehedinți.
În cadrul vizitei pe care

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
			PERIOADA 6 IUNIE – 12 IUNIE 2022

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

09.06

Joi, 2 Iunie 2022

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

08:45-15:30

Leu

08:00-12:00

Ciupercenii
Noi

12:00-16:00
09:00-17:00
10:00-18:00

Zona de întrerupere
PTA SMA Zănoaga - circ. JT nr. 2
PTA CRR Smârdan

Băilești

PTA Agrosem Băilești

Maglavit

PTA SMA Maglavit

Ciupercenii PTA 3 Ciupercenii Noi - circ. JT. nr. 2, str.
Dispensarului
Noi

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane
neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la
case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi
semnalate non-stop, direct
operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza
întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.
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președintele Consiliului Județean
Mehedinți, Aladin Georgescu, a
făcut-o miercuri, 1 iunie, împreună cu
directorul DGASPC Mehedinți, Adrian
Bidilici, s-au primit asigurări că centrul
este pregătit pentru a-i primi pe copii.
„Am vrut să fie o veste bună de
1 iunie pentru copiii cu vârste de 0-3
ani, beneficiarii acestui centru, dar și
pentru părinți. În ultima perioadă, aici
s-au făcut lucrări de reabilitare, de
reamenajare și igienizare, cu fonduri
se la bugetul Consiliului Județean
Mehedinți și implicarea angajaților
unității cărora le mulțumesc, astfel
încât copiii să aibă condiții bune
pentru a avea o creștere sănătoasă.
Cei mici beneficiază de cazare în
zilele luni-vineri, între orele 8:0016.00, iar în zilele de vineri, până la

ora 14:00, îngrijire personală: hrană,
somn, igienă, supravegherea stării
de sănătate, educație, dezvoltarea
abilităților de viață independentă.
Le doresc mult succes în activitate
angajaților centrului!”, a declarat
președintele Consiliului Județean
Mehedinți, Aladin Georgescu.
Claudia GROSU

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
			PERIOADA 6 IUNIE – 12 IUNIE 2022

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

Interval orar
de întrerupere

09:00 - 17:00
09:00 - 17:00

09.06

Localitatea

Comuna
Strejești-Sat
Mamura,
PTA SI SRP 1+7, PTA SPP 1+7, PTA 1 Satul Nou, PA
Comuna
Grădinari-Sat Mamura
Satul Nou
Comuna
Strejești-Sat
Mamura

08:45 - 15:30

Obârșia

08:00 - 12:00

Drăgănești

12:00 - 16:00

Drăgănești

09:00 - 17:00
09:00 - 12:00

13:00 - 16:00
09:00 - 17:00

Zona de întrerupere

Topana

PTA SI SPP 6, PTA SPP 6,
PTA 6.44 Obârșia1 circuit 2, 3

TRAFO 1 PTCZ 9 Caracal, Strada Anton Pann
TRAFO 2 PTCZ 9 Caracal, Strada Anton Pann

PTA Căndălești,PTA Gojgărăi, PTA Ciorâca(Topana),
PTA Ungureni,PTA Pompa apă Ungureni, PTA
Ciomagești-Giuglani(Argeș)

PTA 3 Comanca
Comuna
DeveseluSat Comanca

Comuna
DeveseluSat
Deveselu
Stoenești,
Comuna
Gostavățu-sate
Gostavățu,
Slăveni,Brezuica,
Comuna Babiciusat Babiciu

PTA IAS Deveselu
PTA Stație de Epurare Stoenești, PTCZ SP Stoenești,
PTA Moară Slăveni, PTA 1, 2 Slăveni, PTA Magazin
Gostavățu, PTA Brezuica, PTA Gostavățu, PTA 2
Babiciu

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane
neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de
la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi
semnalate non-stop, direct operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza
întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai
intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.
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OLT

Vineri, 3 Iunie 2022

Ziua Eroilor, în Slatina
Alexandru NICA
office@jurnalulolteniei.ro
Ziua Eroilor a fost sărbătorită
joi și la Slatina, unde mai mulți
reprezentanți ai instituțiilor au fost
prezenți la Monumentul Eroilor din
Cimitirul Eroilor din cartierul Steaua.
Conform gazetaoltului.ro,
printre cei prezenți s-au numărat

președintele CJ Olt, Marius Oprescu,
vicepreședintele forului județeanIonuț Ivan, viceprimarul Slatinei,
Alexandru Berechet, prefectul de
Olt, Florin Homorean, liderul PNL
Olt, senatorul Liviu Voiculescu, dar
și reprezentanții structurilor MAI,
precum șeful IPJ Olt, Ionuț Ilinca,
sau inspectorul șef al Inspectoratului
Județean de Jandarmi Olt, Manuel
Botan.

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
			PERIOADA 6 IUNIE – 12 IUNIE 2022

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

09:00 - 17:00
10.06

09:00 - 17:00
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00

Cetate

Zona de întrerupere
PTA 2 Hunia - circ. JT nr. 1+2

Cerăt, Lipovu PTA 5 Cerăt, PTA Lipovu de Sus (Lipovu Mic)
Calopăr

PTA 2 Calopăr

Bucovăț

PT 474 - sat Cârligei

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane
neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la
case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi
semnalate non-stop, direct
operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza
întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.
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New Media Point

oameni care au murit pentru a servi
interesul naţional, cei mai mulţi
dintre ei rămaşi necunoscuţi. Avem
datoria, peste timp, să le îndeplinim
dorinţa de a trăi într-o ţară demnă.
Avem datoria sfântă să ne cinstim
eroii şi trecutul în zilele şi prin faptele
noastre de azi și de mâine. În același
timp, ca cea mai mare dovadă de
respect pentru memoria înaintașilor
eroi, avem datoria de a îndemna
generația de astăzi să cunoască
istoria și să aprecieze exemplul de
dăruire și sacrificiu al celor care și-au
dat viața pentru idealurile noastre de
astăzi. (…) Odihnă în pace și veșnică
pomenire eroilor români”, a declarat
prefectul de Olt, Florin Homorean.

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
			PERIOADA 6 IUNIE – 12 IUNIE 2022

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

08:00 - 16:00

Slatina

09:00 - 12:00

Comuna
DeveseluSat
Deveselu

10.06
09:00 - 12:00

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE

Editorial
Mihai MĂCEȘ

Printre cei care au luat cuvântul
și au vorbit despre semnificația
zilei, s-a numărat și prefectul Florin
Homorean.
„Sărbătoarea de astăzi are menirea
de a-i omagia pe cei care, de-a lungul
veacurilor și cu mari sacrificii, au
creat o stare de spirit, un sentiment
al eroismului şi al dăruirii de sine.
Jertfa ostașilor pe care îi cinstim și îi
onorăm astăzi, acești adevărați eroi
care şi-au demonstrat capacitatea de
luptă, dârzenia și spiritul de sacrificiu
în luptă cu cei care au încercat să ne
cotropească țara, va rămâne veșnic
neuitată căci, alături de simbolurile
naţionale, eroii ne legitimează în
lume. Istoria noastră este plină de

Zona de întrerupere
Cel 20 kV sosire Stația Gradiște
PTA UM Blocuri Deveselu

PTA CAP Deveselu
Comuna
Deveselu- Sat
Deveselu

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane
neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de
la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi
semnalate non-stop, direct operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza
întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai
intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.
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VÂLCEA

Bărbat omorât de o mașină în
timp ce traversa strada

Bujoreni, în urma unui accident rutier,
soldat cu decesul unui bărbat de 75
de ani, care încerca să traverseze
Traficul rutier pe DN 7 a fost strada, anunță INFOTRAFIC.
blocat duminică seara, în localitatea
„Din primele verificări efectuate
Eliza RADU
office@jurnalulolteniei.ro

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
			PERIOADA 13 IUNIE – 19 IUNIE 2022

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

14.06

Marți, 7 Iunie 2022

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

08:45 - 15:30

Grojdobodu

PTA 6.27 Grojdobodu 1 circuit 1, 2, 3

09:00 - 12:00

Comuna
Izbiceni-Sat
Izbiceni

PTA 2 6.51 Izbiceni

13:00 - 16:00

Comuna
Izbiceni-Sat
Izbiceni

PTA 3 Izbiceni

09:00 - 17:00

Caracal

PTCZ Liceu Industrial Caracal, circuit 4, Str.
Aleea 1 Decembrie 1918

08:00 - 16:00

Slatina

Cel 20 kV plecare St. Grădiște

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane
neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de
la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi
semnalate non-stop, direct operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza
întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai
intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.
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a rezultat
faptul că un
bărbat de
21 de ani,
în timp ce
conducea un
autoturism
pe DN 7, în
localitatea
Bujoreni, ar
fi acroşat un
pieton care
traversa
s t r a d a .
În urma
impactului a
rezultat decesul pietonului”, a precizat
Poliţiştii fac cercetări pentru a
purtătorul de cuvânt al IPJ Vâlcea, stabili cauza exactă a producerii
Georgiana Stancu.
accidentului.

O femeie a murit după ce a
fost înțepată de o insectă

O femeie din comuna Grădiștea,
județul Vâlcea, a murit duminică
noapte după ce a fost înțepată de o
insectă. Femeia de 50 de ani a intrat
în șoc anafilactic, fiind găsită în stare
de inconștiență de către cadrele
medicale de la SMURD și Serviciul
de Ambulanță Vâlcea. Aceasta nu a
răspuns manevrelor de resuscitare, șocul anafilactic i-a fost provocat de
ea fiind declarată decedată. Conform înțepătura unui bondar sau gărgăune.
gazetavalceana.ro se presupune că
Alexandru NICA
			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
			PERIOADA 13 IUNIE – 19 IUNIE 2022

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

Interval orar
de întrerupere

Zona de întrerupere

Maglavit

PTA 2 Maglavit - circ. JT nr. 1, PTA 5 Maglavit circ. JT nr. 1+2

09:00 - 17:00

Călărași

PTA SMA Călărași

09:00 - 17:00
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00

Călărași

PTA 3 Sărata

09:00 - 17:00
14.06

Localitatea

Bechet

PTA SMA Bechet, PT terți: PTA Spital Bechet

Craiova

PT 224 - străzile: Corneşului, Vâlcele, Parângului şi
aleile aferente - circ. JT nr. 2

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane
neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la
case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi
semnalate non-stop, direct
operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza
întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.

2

ACTUALITATE

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
			PERIOADA 13 IUNIE – 19 IUNIE 2022

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

10.06

Interval orar
de întrerupere
08:00 - 16:00

Slatina

09:00 - 12:00

Comuna
DeveseluSat
Deveselu

09:00 - 12:00

15.06

Localitatea

Zona de întrerupere
Cel 20 kV sosire Stația Gradiște

PTA UM Blocuri Deveselu

PTA CAP Deveselu
Comuna
Deveselu- Sat
Deveselu

10:00 - 18:00

Slatina

08:45 - 15:30

Grojdobodu

09:00 - 12:00

Corabia

PTCZ 6.100

13:00 - 16:00

Corabia

PTCZ 6.94

09:00 - 17:00
09:00 - 17:00

Crâmpoia

08:00 - 16:00

Slatina

Caracal

PTA Vinacool circuit 2, 3 Strada Nicolae Bălcescu

PTA 6.26 CAP Grojdobodu circuit 1

PTA Zootehnie Crâmpoia
PTA Deservirea, PTA Sediu Sistem Caracal, PTA 29
Abator, PC D20 Dolchimex, PTAB Dolchimex, PTCZ
31, PTA 12 CFR, PTCZ 7 UM, PTCZ 32, PTA 40, PTA
60, PTCZ 8, PTA Geologie, PTCZ 48, SC Cormo SA
Cel 20 kV plecare PTCZ 35 Ecaterina Teodoroiu,
Străzile: Văilor, Plevnei

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane
neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de
la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi
semnalate non-stop, direct operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza
întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai
intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.

Director general
Cristi CONSTANTINESCU
Redactor şef
Ana-Maria CONSTANTINESCU
Redactori
Vera IONESCU;
Eliza RADU;
Camelia SÂRBU;
Claudia GROSU;
Cosmin COJOCĂREANU;
Cătălin ANGHEL;
Alexandru NICA;
Iulian GOGONEA (Mehedinți);
Mircea OGLINDOIU (Mehedinți);

Distribuție
New Media Point

parțială a circulației, conducătorii
auto având la dispoziție alternative de
deplasare pe rutele vechi”, conform
CNAIR.
Reprezentanții Companiei
reamintesc șoferilor că viteza legală
pe pod este de 80 de km/h.
Vera IONESCU

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
			PERIOADA 13 IUNIE – 19 IUNIE 2022

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

10.06

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 17:00

Cetate

09:00 - 17:00

Bucovăț

PT 474 - sat Cârligei

09:00 - 17:00

Brădești

PTA Moară Tatomirești

PTA 2 Hunia - circ. JT nr. 1+2

09:00 - 17:00

Brădești

PTA 4 Brădeștii din Față

09:00 - 17:00

Brădești

PTA 2 Brădeștii din Față, PTAB Cămin Brădești

09:00 - 17:00

Cetate

09:00 - 17:00

Dobrești

09:00 - 17:00
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00

Rojilşte

PTA Moară Tâmbureşti

Bechet

PTA Meteor Bechet

Craiova

PT 224 - străzile: Corneşului, Vâlcele, Parângului şi
aleile aferente - circ. JT nr. 2
PTA Epurare Apă Menajeră Calafat, PTA 2
Ciupercenii Vechi, PTA Moară Ciupercenii Vechi,
PTA CAP Ciupercenii Vechi, PTAB Ciupercenii Vechi
PT terți: PTAB Stație Deșeuri Transfer, PTAB
Obiectiv Calafat, PT Sol SI Balastieră Mitliv, PT Sol
Balastieră Mitliv, PTA SUCPI SA, PT Sol SUCPI SA;
PTA Bivolani, PTA UM Nisipuri, PTA Evacuare Ape
Jdegla, PTA Fermă Piscicolă Canton Arceru
PTA Moară Ciupercenii Noi - circ. JT nr. 1, PTA 3
Ciupercenii Noi - circ. JT. Nr. 3

09:00 - 17:00

Calafat,
Ciupercenii
Vechi

09:00 - 17:00

Ciupercenii
Noi

DEPARTAMENTUL JURIDIC
CASA DE AVOCATURĂ
SĂULEANU ŞI ASOCIAŢII

Editor
Lucian SANDU

Divertisment
Constantin Ș. PREDA (Afumați)

Restricțiile de circulație pe Podul
peste Dunăre de la Cernavodă, situat
pe Autostrada A2, între km 155+415 km 161+479, au fost ridicate integral
marți, începând cu ora 14, anunță
Compania Națională de Administrare
a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).
„Astfel, pe întreaga perioadă a
sezonului estival, se va circula pe
ambele căi de rulare.
În toamnă, după încheierea
sezonului estival, va continua
următoarea etapă a lucrărilor de
reabilitare a podului.
Ne cerem scuze participanților
la trafic pentru disconfortul creat
pe fondul execuției lucrărilor de
reabilitare a podului, dar acestea nu
pot fi realizate decât prin închiderea

15.06

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE

Editorial
Mihai MĂCEȘ

Liber spre mare!
Se ridică restricțiile
de la Cernavodă

Adresa:
Calea Unirii,
Nr. 81,
Craiova, Dolj

ISSN: 22848800

Miercuri, 8 Iunie 2022

PTA 1 Hunia - circ. JT nr. 1+2
PTA Sat Dobrești

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane
neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la
case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi
semnalate non-stop, direct
operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza
întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.

2

MEHEDINȚI

Severinul,
pulverizat. Război
declarat țânțarilor

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
			PERIOADA 13 IUNIE – 19 IUNIE 2022

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

Interval orar
de întrerupere

09:00 - 17:00

09:00 - 17:00
16.06

Localitatea

Slatina
Comuna
Colonești-sate
Colonești,
Mărunței,
Bătăreni,
Guești,
Cârstani,
Comuna
Bărăști-sate
Ciocănești,
Boroești,
Comuna
Colonești-sate
Chelbești,
Vlaici

Zona de întrerupere
PTA Novel, PTA Vîlcea MG, PTA Zona Loctrans, PTCZ
Marmur Art, PTZC Textila, PTCZ SC Total Protect
SRL, PTCZ Dacia Service, PTSol SC D&S Textila, PTA
Articus

PTA SMA Vlaici, PTA 1, 2 Colonești, PTA SMA
Colonești, PTA SMA Colonești, PTA Orange
Colonești, PTA Mărunței, PTA PERA Solutions, PTA
Bătăreni, PTA Gospodărie de Apă Colonești- Guești,
PTA Guești, PTA Chelbești, PTA Moară Vlaici,
PTA Păvăloiu, PTA Epurare Bărăști Bărăști, PTA
Ciocănești

Vera IONESCU
office@jurnalulolteniei.ro

09:00 - 12:00

Corabia

PTCZ 6.168

13:00 - 16:00
08:00 - 16:00
08:00 - 12:00

Corabia

PTCZ 6.169

Slatina
Slatina

Trafo 1 PTCZ 38 Ec. Teodoroiu, Str. Plevnei

Cel 20 kV plecare PTCZ Steaua Roșie

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane
neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de
la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi
semnalate non-stop, direct operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza
întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai
intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.

Director general
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Eliza RADU;
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Adresa:
Calea Unirii,
Nr. 81,
Craiova, Dolj
DEPARTAMENTUL JURIDIC
CASA DE AVOCATURĂ
SĂULEANU ŞI ASOCIAŢII

ISSN: 22848800

Editor
Lucian SANDU

Divertisment
Constantin Ș. PREDA (Afumați)

Primăria Drobeta Turnu Severin
declară război țânțarilor. Din 14 și
până în 21 iunie, în oraș se vor face
tratamente de combatere a țânțarilor
și a altor insecte, prin pulverizare
aeriană.
„Tratamentele se vor desfășura
doar în condiții meteorologice
favorabile: fără precipitații și fără
intensificări ale vântului. În situația
în care condițiile meteorologice sunt

Distribuție
New Media Point

nefavorabile, perioada de executare
a acestor acțiuni se va prelungi.
Tratamentul aplicat este prietenos cu
mediul, putând fi aplicat pe vegetație,
în exteriorul clădirilor, spații de
agrement și în zonele circulate”, spun
reprezentanții Primăriei.
Aceștia atenționează însă
crescătorii de albine că, „pentru
evitarea unor eventuale intoxicații
ale familiilor de albine, este indicată
luarea măsurilor de închidere a
stupilor sau de îndepărtare a acestora
la o distanță de 10 kilometri față de
locul unde se execută tratamentul”.
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			PERIOADA 13 IUNIE – 19 IUNIE 2022

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

16.06

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

09:00 - 17:00

Malu Mare

PTA Malu Mic - circ. JT nr. 1+2, PTA 2 Malu
Mare - circ. 1+2

09:00 - 17:00

Cernătești

PTA Moară Cernătești, PTA 2 Cernătești, PTA
Cornița

Gângiova

PTA 2 Comoșteni - circ. JT nr. 5

Ciupercenii
Noi

PTA 3 Ciupercenii Noi - integral

09:00 - 17:00
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE

Editorial
Mihai MĂCEȘ

Joi, 9 Iunie 2022

Craiova

Zona de întrerupere

PT 332 – străzile: Bibescu, Lalelelor, Porumbului,
Ceahlăului, Vrancei, Măcinului, zona blocurile: A0,
D1, D2, D3, D4, D5, D5 a, P1, P2, P3, P4, P5, P6,
A14

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane
neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la
case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi
semnalate non-stop, direct
operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza
întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.
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			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
			PERIOADA 13 IUNIE – 19 IUNIE 2022

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

08:45 - 15:30

Optași

09:00 - 17:00

Comuna
Poboru-sat
Seaca

09:00 - 17:00
17.06

Comuna
Bălteni-Sat
Bălteni,
Comuna
Perieți-Sat
Perieți,
Valea Mare,
Comuna
Mărunței-Sat
Bălănești,
Drăgănești

Zona de întrerupere
PTA Optași circuite 1, 2
S1016, S1729, PTA Seaca

PTA 3 Puțuri Apă Drăgănești, PTA 1, 2 Bălănești, PTA
Pepi, PTA 1, 2, 3, 4, 5 Bălteni, PTA 1 Perieți, PTA 1, 2
CFR Mierlești, PC/PTAB Depozit Ecologic Bălteni, PTA
Fermă Recea

09:00 - 17:00

Coteana

PTA 6 SMA Coteana

09:00 - 17:00

Comuna
MărunțeiSat Malu
Roșu,
Ipotești,
Fălcoiu
Corabia

PTA Malu Roșu, PTA SI UHE Ipotești, PTA SI SRP
Ipotești, PTA Stație de Sortare, PTCZ Pompe Olteț,
PC Extrage Agregare, PTAB Trans Compani

09:00 - 17:00

PTCA RAGCL Corabia circuit 3, Str. Bulevardul
Carpați

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane
neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de
la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi
semnalate non-stop, direct operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza
întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai
intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.
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Olguța Vasilescu:
„Proprietarii care nu
își curăță terenurile de
ambrozie riscă amenzi”
Primarul Craiovei, Lia Olguța
Vasilescu, i-a avertizat pe proprietarii
care nu-și curăță terenurile de
ambrozie. Aceștia riscă amenzi pentru
nerespectarea legii.
„De astăzi, angajații Poliției Locale
Craiova au început procedurile de
identificare și notificare a deținătorilor
de terenuri pe care se află această
plantă. În cazul nerespectării legii,
există și sancțiuni în acest sens:
amendă de la 1.000 la 5.000 lei
pentru persoanele fizice și amendă
de la 10.000 la 20.000 lei pentru
persoane juridice.
Proprietarii sau deținătorii de
terenuri pe care se află ambrozie
au obligația legală de a desfășura

Distribuție
New Media Point

lucrări de prevenire, combatere
și distrugere a acesteia pe toată
perioada de vegetație a plantei.
Pe n t r u t e r e n u r i l e a p a r ț i n â n d
domeniului public, angajații RAADPFL
vor curăța ambrozia”, a scris aceasta
pe Facebook.
Claudia GROSU

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
			PERIOADA 13 IUNIE – 19 IUNIE 2022

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

14.06

Adresa:
Calea Unirii,
Nr. 81,
Craiova, Dolj
DEPARTAMENTUL JURIDIC
CASA DE AVOCATURĂ
SĂULEANU ŞI ASOCIAŢII

Vineri, 10 Iunie 2022

17.06

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

09:00 - 17:00

Maglavit

PTA 2 Maglavit - circ. JT nr. 1, PTA 5 Maglavit circ. JT nr. 1+2

09:00 - 17:00

Călărași

PTA SMA Călărași

09:00 - 17:00
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00

Călărași

PTA 3 Sărata

Bechet

PTA SMA Bechet, PT terți: PTA Spital Bechet

Craiova

09:00 - 17:00
09:00 - 17:00

Craiova

PT 224 - străzile: Corneşului, Vâlcele, Parângului şi
aleile aferente - circ. JT nr. 2
PT 329 – cart. 1 Mai, bl. 40B

Dăbuleni

PTA 15 Dăbuleni - integral

09:00 - 17:00

Ghindeni

PTA 2 Ghindeni - circ. JT nr. 1, PTA 3
Ghindeni - circ. 1+2

09:00 - 17:00

Brădești

PTA IAS Brădeștii din Față

09:00 - 17:00
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00

Brădești

PTA 1 Brădeștii Bătrâni, PTA 2 Brădeștii Bătrâni

Gângiova

PTA 2 Comoșteni - circ. JT nr. 5

09:00 - 17:00

Ciupercenii
Noi
Craiova

Zona de întrerupere

PTA 3 Ciupercenii Noi - circ. JT nr. 4
PT 277 – străzile: Constantin Brâncuşi - parţial,
Principatele Unite, Colegiul Tehnic de Arte şi
Meserii Constantin Brâncuşi, Liceul Tehnologic
Transporturi Căi Ferate Craiova

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane
neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la
case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi
semnalate non-stop, direct
operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza
întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.

2

OLT

Marți, 14 Iunie 2022

Campanie antidrog, în Târgul din Caracal
Alexandru NICA
office@jurnalulolteniei.ro
Polițiștii din Caracal au desfășurat
duminică în Târgul Săptămânal
din Caracal, o campanie împotriva
consumului de droguri și substanțe
interzise. La acțiune au participat

oameni din cadrul Compartimentului
de Analiză și Prevenire a Criminalității,
Biroului Siguranță Școlară și ai Poliției
Municipiului Caracal, din cadrul
Inspectoratului de Poliție Județean
Olt, împreună cu reprezentanți ai
Centrului de Prevenire, Evaluare și
Consiliere Antidrog Olt. Oamenii legii
au discutat cu mai mulți tineri cu

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
			PERIOADA 20 IUNIE – 26 IUNIE 2022

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

21.06

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

08:45 - 15:30

Optași

PTA Zăvoi circuit 1, 2, 3

09:00 - 17:00

Corabia

PTCA RAGCL Corabia circuit 3, Strada Bulevardul
Carpați

09:00 - 17:00

Balș

PTA 35 Balaura I Balș

09:00 - 17:00

Balș

PTA 36 Balaura II Balș

Zona de întrerupere

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane
neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de
la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi
semnalate non-stop, direct operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza
întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai
intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.
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Distribuție
New Media Point

privire la prevenirea și conștientizarea
riscurilor și consecințelor negative ale
consumului de droguri.
„Activitățile s-au desfășurat
în târgul săptămânal organizat
în municipiul Caracal și au avut
ca scop interacțiunea directă cu
tinerii prezenți, pentru prevenirea
și conștientizarea riscurilor și
consecințelor negative ale consumului
de droguri. În cadrul acestor activități
au fost distribuite pliante, broșuri și
au fost oferite recomandări populației
despre cauzele consumului de droguri
și despre cum se pot feri de droguri,

menite să promoveze un stil de
viață sănătos și responsabil. De
asemenea, în scopul conștientizării
riscurilor consumului de substanțe
psihoactive, polițiștii au purtat discuții
despre modul în care consumul de
droguri poate influența viața, mai
exact deteriorarea relațiilor cu familia
și prietenii, dependența, depresia,
violența și alte asemenea aspecte”,
au transmis reprezentanții IPJ Olt,
care au repetat acțiunea și în orașul
Balș.
Alexandru NICA

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
			PERIOADA 20 IUNIE – 26 IUNIE 2022

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

21.06

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

09:00 - 17:00

Măceșu
de Jos

09:00 - 17:00

Cernătești

PTA Rasnicu Bătrân, PTA Fermă 4 Rasnic, PTA
1 Rasnicu Oghian, PT terți: PTA Aspersa, PTA 2
Rasnicu Oghean

09:00 - 17:00

Craiova

PT 333 – cart. 1 Mai, străzile: Tecuciului, Râului,
Știrbei Vodă, Bibescu, zona blocurilor: A1, A2,
A3, A4, A12, A13, A14 a, A14 b (circ. JT nr.
1+2)

PTA 1 Săpata - circ. JT nr. 1

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane
neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la
case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi
semnalate non-stop, direct
operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza
întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.

2

CULTURĂ

Miercuri, 15 Iunie 2022

Începe Festivalul Mondial de Poezie „Mihai Eminescu”
În perioada 17 - 22 iunie a.c. se
va desfășura în Craiova Festivalul
Mondial de Poezie „Mihai Eminescu”,
reunind poeți din 20 de țări, de pe toate
meridianele lumii.
De ce avem nevoie de poezie?
Pentru că în unele părți ale planetei
sunt războaie, se-mpușcă oameni,
alții mor de foame, pandemia ne-a
înstrăinat unii de alții, adică suntem
martorii mutilării ființei umane, a vieții
cotidiene. Dar, și de prețuire ori, între

noi și Dumnezeu se interpune poezia,
iar astăzi, mai încet ca oricând, e
mare nevoie de cultură, de muzică,
de teatru, știindu-se că nu se vede
bine decât cu inima, orice poet având
o stea a lui.
Importanți creatori ai zilelor noastre,
din douăzeci de țări, se vor afla la
Craiova, devenită citadelă veritabilă a
emoției și a frumosului.
Ceremonia oficială a începerii
Festivalului va avea loc la Facultatea

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
			PERIOADA 20 IUNIE – 26 IUNIE 2022

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

22.06

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

09:00 - 17:00

Corabia

PTCA RAGCL Corabia circuit 3, Strada Bulevardul
Carpați

08:00 - 12:00

Caracal

Trafo 1 PTCZ 8 Caracal - Strada Viilor

12:00 - 16:00

Caracal

Trafo PTA 12 Caracal - Strada Valter Mărăcineanu

Zona de întrerupere

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane
neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de
la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi
semnalate non-stop, direct operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza
întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai
intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.
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Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

17.06

DEPARTAMENTUL JURIDIC
CASA DE AVOCATURĂ
SĂULEANU ŞI ASOCIAŢII

ISSN: 22848800

Distribuție
New Media Point

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

09:00 - 17:00

Ghindeni

PTA 2 Ghindeni - circ. JT nr. 1, PTA 3
Ghindeni - circ. 1+2

09:00 - 17:00

Brădești

PTA IAS Brădeștii din Față

09:00 - 17:00
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00

Brădești

PTA 1 Brădeștii Bătrâni, PTA 2 Brădeștii Bătrâni

Gângiova

PTA 2 Comoșteni - circ. JT nr. 5

09:00 - 17:00

22.06

Editor
Lucian SANDU

Divertisment
Constantin Ș. PREDA (Afumați)

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
			PERIOADA 20 IUNIE – 26 IUNIE 2022

Adresa:
Calea Unirii,
Nr. 81,
Craiova, Dolj

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE

Editorial
Mihai MĂCEȘ

de Mecanică în 18 iunie ora 10,
cei interesați având posibilitatea să
participe la diverse reuniuni poetice
la Filarmonica Olteniei, în Parcul
Romanescu, în Centrul Vechi al orașului,
la Biblioteca Județeană „Alexandra și
Aristia Aman”.
Îi rugăm pe craioveni să fie prezenți
la aceste manifestări poetice, pentru că
bucuriile sporesc dacă le împarți cu alții.
Se spune că atunci când poeții și
cititorii lor privesc cerul se schimbă
orbita stelelor.
Așadar, să ne privim în inimă și să
devenim mai buni și mai înțelepți!
Academia Internațională
„Mihai Eminescu”

Ciupercenii
Noi
Craiova

Zona de întrerupere

PTA 3 Ciupercenii Noi - circ. JT nr. 4
PT 277 – străzile: Constantin Brâncuşi - parţial,
Principatele Unite, Colegiul Tehnic de Arte şi
Meserii Constantin Brâncuşi, Liceul Tehnologic
Transporturi Căi Ferate Craiova

09:00 - 17:00
09:00 - 17:00

Bucovăț

PT 474 - sat Cârligei

Craiova

PT 536 – străzile: Toporaşi, Micşunele, Macului,
Tufănele, Nufărului, Verdi, Măceşului, SIF Oltenia,
Banca BRD, Constantin Brâncoveanu circ. JT nr. 1

09:00 - 17:00

Mârșani

PTA 1 Mârșani - circ. JT nr. 1, PTA 3 Mârșani circ. JT nr. 1+2

09:00 - 17:00

Cernătești

PTA Translator TV Țiu, PTA Țiu

09:00 - 17:00

Coțofenii
din Față

PTA Pensiune Beharca

09:00 - 17:00

Dăbuleni

PTA 4 Dăbuleni, PTA 9 Dăbuleni, PTA GSI
Dăbuleni, PTA 14 Dăbuleni, PTA SMA Dăbuleni,
PTA IAS Dăbuleni, PTA 10 Dăbuleni, PTA
Alimentare cu Apă Dăbuleni, PTA SA Timpuri
Noi Dăbuleni,

09:00 - 17:00

Ciupercenii
Noi

09:00 - 17:00

Caraula

PTA 3 Ciupercenii Noi - circ. JT nr. 5, străzile:
Cerbului, Căprioarei
PTA Moară Caraula - circ. JT nr. 7

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane
neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la
case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi
semnalate non-stop, direct
operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza
întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.

2

GORJ

Joi, 16 Iunie 2022

10 milioane de euro pentru restaurarea
Castelului Roşianu, din comuna Turburea
Castelul Roşianu din comuna
Turburea, judeţul Gorj, ar putea fi readus
la viaţă de către Mitropolia Olteniei, care
a întocmit un proiect în valoare de zece
milioane de euro pentru restaurare şi
amenajarea peisagistică a zonei, notează
adevarul.ro.
„Dorinţa noastră este de a face

un arc peste timp între cele două
monumente, adică o clădire istorică
ce urmează să fie restaurată şi un
complex care acum se naşte”, a spus
Adrian Lupu, consilier eparhial la
Mitropolia Olteniei, conform sursei
citate.
Cătălin ANGHEL

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
			PERIOADA 20 IUNIE – 26 IUNIE 2022

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

23.06

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

08:45 - 15:30

Alunișu

08:00 - 12:00

Drăgănești

12:00 - 16:00

Zona de întrerupere
PTA 2 Alunișu circuit 1
Trafo 1 PTCZ 9 Blocuri Drăgănești - Strada Colonel
Năstase

Drăgănești Trafo PTA 13 OGA Drăgănești - Strada Comănencelor,
Strada Săliștea

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane
neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de
la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi
semnalate non-stop, direct operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza
întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai
intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.
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Doi angajatori din județele
Gorj și Dolj, amendați cu
20.000 de lei pentru muncă
nedeclarată

Doi angajatori din domeniul
construcțiilor, din Gorj, respectiv Dolj,
au primit o amendă de 20.000 de lei
fiecare. Sancțiunea a fost aplicată de
inspectorii de muncă, în urma unui
control efectuat săptămâna trecută.
„Ca urmare a controalelor din
perioada menționată, doi angajatori,
unul cu sediul în Municipiul Târgu Jiu
şi celălalt cu sediul în judeţul Dolj, au
fost sancționați de către inspectorii

de muncă pentru muncă nedeclarată
cu amenzi în valoarea de 40.000 de
lei”, transmite ITM Gorj.
Inspectorii de muncă din cadrul
Inspectoratului Teritorial de Muncă
Gorj au efectuat în perioada 30
mai - 10 iunie, un număr de 70 de
controale, care au vizat atât domeniul
relațiilor de muncă, cât și domeniul
securității și sănătății în muncă.
Cătălin ANGHEL

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
			PERIOADA 20 IUNIE – 26 IUNIE 2022

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

23.06

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

09:00 - 17:00

Mârșani

PTA 4 Mârșani - circ. JT nr. 2, PTA 7 Mârșani circ. JT nr. 1

09:00 - 17:00

Brădești

PTA Piscani, PTA Meteu, PTA CRR Răcarii de Sus,
PT terți: PTA CFR Răcarii de Sus

09:00 - 17:00

Ciupercenii PTA 3 Ciupercenii Noi - circ. JT nr. 3, străzile:
Salcâmului, Dudului
Noi

09:00 - 17:00

Craiova

Zona de întrerupere

PT 574 - sat Cernele, circ. JT nr. 1

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane
neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la
case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi
semnalate non-stop, direct
operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza
întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.

2

OLT

Vineri, 17 Iunie 2022

Directori de școli, demiși după ce au dat
subiecte greșite la Evaluarea Națională

Alexandru NICA
office@jurnalulolteniei.ro
Directorii școlilor din comunele
Valea Mare și Călui au fost demiși
după ce le-au dat elevilor subiecte
greșite la Evaluarea Națională. Este
vorba despre subiectele la Limba
și Literatura Română. Conform
evenimentdeolt.ro, la unitățile de

învățământ din comunele Valea Mare
și Călui au fost 38 de elevi care au
primit alte subiecte, respectiv cele
pentru minorități, greșeala nefiind
observată la timp, iar lucrările de
examen nu s-au mai putut schimba.
De aceea, directorii acestor școli au
fost demiși de Inspectoratul Școlar.
„La centrele de examen Călui și
Valea Mare, Comisia Județeană a
constatat faptul că 38 de elevi au

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
			PERIOADA 20 IUNIE – 26 IUNIE 2022

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data
24.06

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

08:00 - 12:00

Caracal

TRAFO 1 PTCZ 10 Caracal

12:00 - 16:00

Caracal

TRAFO 2 PTCZ 10 Caracal

10:00 - 18:00

Slatina

Zona de întrerupere

PTA Vinacool circuit 2, 3 - Strada Nicolae Bălcescu

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane
neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de
la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi
semnalate non-stop, direct operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza
întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai
intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.
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primit alte subiecte, pe cele pentru
secția cu predare în Limba maghiară.
În cazul celor doi directori, demisiile
au fost transmise la Ministerul
Educației. Lucrările se vor corecta
după baremul specific, copiii intrând
la proba scrisă de Matematică”, a
declarat Iustina Marica, inspectorul
școlar adjunct al Inspectoratului
Școlar Județean Olt.

În Olt sunt 3.059 de absolvenți
ai clasei a VIII-a, care s-au înscris
pentru a susține acest examen, care
în județ se desfășoară în 75 de centre.
Totodată, este și un centru de evaluare
a lucrărilor venite din alte județe,
acesta fiind la Școala Gimnazială nr. 1
Slatina. Marți, la proba de română, au
fost 341 de candidați absenți, conform
aceleiași surse.

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
			PERIOADA 20 IUNIE – 26 IUNIE 2022

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

21.06

Interval orar
de întrerupere

Zona de întrerupere

09:00 - 17:00

Măceșu
de Jos

09:00 - 17:00

Cernătești

PTA Rasnicu Bătrân, PTA Fermă 4 Rasnic, PTA
1 Rasnicu Oghian, PT terți: PTA Aspersa, PTA 2
Rasnicu Oghean

09:00 - 17:00

Craiova

PT 333 – cart. 1 Mai, străzile: Tecuciului, Râului,
Știrbei Vodă, Bibescu, zona blocurilor: A1, A2,
A3, A4, A12, A13, A14 a, A14 b (circ. JT nr.
1+2)

09:00 - 17:00

24.06

Localitatea

PTA 1 Săpata - circ. JT nr. 1

Ciupercenii PTA 3 Ciupercenii Noi - integral
Noi

09:00 - 17:00

Craiova

PT 443 – străzile: Vântului, Pandurilor, zona
blocurilor: M1-M10, P1-P12, T6-T7 - circ. JT
nr. 9

09:00 - 17:00

Melinești

PTA 1 Melinești - circ. JT nr. 2

09:00 - 17:00

Breasta

PTA 1 Breasta, PTA 3 Breasta, PTA Stație
Alimentare cu Apă Breasta

09:00 - 17:00
09:00 - 17:00

Ciupercenii PTA 3 Ciupercenii Noi - circ. JT nr. 2, str. Teilor
Noi
Craiova

PT 574 - sat Cernele, circ. JT nr. 1

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane
neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la
case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi
semnalate non-stop, direct
operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza
întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.

2

EVENIMENT

Luni, 20 Iunie 2022

Urcată cu forța în mașină, dusă
pe un câmp și violată
O minoră de 16 ani, din Craiova,
a fost violată chiar de iubitul său, un
tânăr de 18 ani. Acesta ar fi urcat-o
cu forța în mașină din cartierul 1 Mai
și ar fi dus-o pe un câmp în zona
Mofleni.
„La data de 18 iunie a.c., polițiștii
din cadrul Secției 2 Poliție Craiova au

reținut, pentru 24 de ore, un tânăr
de 18 ani, din Craiova, bănuit de
comiterea infracțiunilor de lipsire de
libertate și viol.
Din cercetările efectuate de
poliţişti a reieşit că, în seara zilei
de 17 iunie a.c., în timp ce se afla
pe o strada din cartierul 1 Mai, din

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
			PERIOADA 27 IUNIE – 3 IULIE 2022

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data
22.06

27.06

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

08:00 - 12:00

Caracal

Trafo 1 PTCZ 8 Caracal - Strada Viilor

12:00 - 16:00

Caracal

Trafo PTA 12 Caracal - Strada Valter Mărăcineanu

08:00 - 12:00

Slatina

Trafo 1 PTCZ 22 Crișan III, str. Aleea Muncii

12:00 - 16:00

Slatina

Trafo 2 PTCZ 22 Crișan III, str. Aleea Muncii

Zona de întrerupere

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane
neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de
la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi
semnalate non-stop, direct operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza
întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai
intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.
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Totodată, cel în cauză a fost
prezentat instanței de judecată
care a dispus arestarea preventivă
a acestuia, pentru o perioadă de 30
de zile.
Claudia GROSU

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
			PERIOADA 27 IUNIE – 3 IULIE 2022

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

22.06

Adresa:
Calea Unirii,
Nr. 81,
Craiova, Dolj

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE

Editorial
Mihai MĂCEȘ

Craiova, tânărul ar fi urcat împotriva
voinței sale, într-un autoturism, o
adolescentă de 16 ani, din Craiova, cu
care acesta ar fi avut o relație. Ulterior
s-ar fi deplasat pe un teren viran din
zona Mofleni, unde din declarațiile
adolescentei, ar fi agresat-o fizic și
ar fi întreținut relații sexuale fără
consimțământul acesteia”, potrivit
IPJ Dolj.
Sâmbătă, 18 iunie, tânărul a
fost condus la sediul poliției pentru
audieri, iar în urma probatoriului
administrat de polițiști, a fost reținut
pentru 24 de ore și introdus în Centrul
de Reținere și Arestare Preventivă al
I.P.J. Dolj.

27.06

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

09:00 - 17:00

Mârșani

09:00 - 17:00

Cernătești

PTA Translator TV Țiu, PTA Țiu

09:00 - 17:00

Coțofenii
din Față

PTA Pensiune Beharca

09:00 - 17:00

Dăbuleni

PTA 4 Dăbuleni, PTA 9 Dăbuleni, PTA GSI
Dăbuleni, PTA 14 Dăbuleni, PTA SMA Dăbuleni,
PTA IAS Dăbuleni, PTA 10 Dăbuleni, PTA
Alimentare cu Apă Dăbuleni, PTA SA Timpuri
Noi Dăbuleni,

09:00 - 17:00

Ciupercenii
Noi

09:00 - 17:00

Caraula

PTA Moară Caraula - circ. JT nr. 7

09:00 - 17:00

Craiova

PT 540 - străzile: Dealul Spirei, Arţarului,
Gheorghe Doja, Buziaş, zona blocurilor: M11,
M12, M15 a, M15b, M13, M14, M18, M19, M20,
M21, M22, M23, M24, M25, M26, M27, M28, M29,
M30, M31, M32

09:00 - 17:00

Breasta

PTA 6 Breasta, PTA Cotu, PTA 4 Crețești Breasta

09:00 - 17:00

Cârcea,
Malu Mare,
Coșoveni

PTAB 7 Cârcea, PTA 3 Cârcea, PTA 1 Coșoveni,
PTA 3 Coșoveni, PTA Fermă 3 Coșoveni, PTA 5
Coșoveni, PTA 2 Coșoveni, PTA 4 Coșoveni, PTA 6
Coșoveni, PTAb 7 Coșoveni, PT terți: PTA CFR Malu
Mare, PTAB Team Montage Cârcea, PT Anvelopă
SC Ipso Serv SRL, PT Agressione Expres Impex
SRL, PTAB Depozit LIDL, PTAB Secol, PTA SC
Protos Sistem SRL, PTA 2 SA Coșoveni

Zona de întrerupere
PTA 1 Mârșani - circ. JT nr. 1, PTA 3 Mârșani circ. JT nr. 1+2

PTA 3 Ciupercenii Noi - circ. JT nr. 5, străzile:
Cerbului, Căprioarei

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane
neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la
case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi
semnalate non-stop, direct
operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza
întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.

2

VÂLCEA

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
			PERIOADA 27 IUNIE – 3 IULIE 2022

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

23.06

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

08:00 - 12:00

Drăgănești

Trafo 1 PTCZ 9 Blocuri Drăgănești - Strada Colonel
Năstase

12:00 - 16:00

Drăgănești

Trafo PTA 13 OGA Drăgănești - Strada Comănencelor,
Strada Săliștea

08:45 - 15:30

28.06

Zona de întrerupere

Comuna
Leleasca-Sat PTA CAP Urși, circuit 1, 2
Urși

08:45 - 15:30

Fălcoieni

08:30 - 16:30

Comuna
PriseacaSat
Buicești,
Comuna
Valea Mare

08:30 - 16:30

Comuna
PriseacaSat
Buicești

PTA UPP Valea Mare, PTA Orange Buicești

08:00 - 12:00

Comuna
Bărăști-sat
Boroiești

PTA Păvăloiu (Boroiești)

12:00 - 16:00

Comuna
Bărăști-sat
Ciocănești

PTA Ciocanești

PTA 1 Fălcoieni circuit 1, 2
PTA Mafo Consult, PTA Buicești, PTA Moară Priseaca,
PTA SMA Priseaca, PTA Săltanești, PTA Gospodărie
Apă Săltănești

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane
neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de
la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi
semnalate non-stop, direct operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza
întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai
intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.

A început dezinsecția la
sol și pe spațiile verzi

Primăria Râmnicului a anunțat
începerea dezinsecției în localitate.
Acțiunea se va desfășura în perioada
23 - 30 iunie și constă în deparazitare
împotriva căpuşelor şi ţânţarilor.
Dezinsecția se va face atât la sol, cât
și pe spațiile verzi din municipiu.
„Primăria Râmnicu Vâlcea anunţă
că în perioada 23 - 30 iunie se
vor executa tratamente la sol de
dezinsecţie şi deparazitare împotriva
căpuşelor şi ţânţarilor, pe spaţiile
verzi aparţinând domeniului public
al municipiului; în cazul unor condiţii
meteorologice nefavorabile, perioada
pentru tratamentele de dezinsecţie şi
deparazitare se va decala sau prelungi.
Produsele utilizate sunt K-OTHRINE
SC 25 (substanţă activă: deltametrin)
ş i G H I L OT I N A M I C R O S C O P E
(substanţă activă: cipermetrina), fac
parte din grupa Xn şi Xi de toxicitate
şi sunt avizate de Comisia Naţională
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Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:
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pentru Produse Biocide din cadrul
Ministerului Sănătăţii. Tratamente la
sol de dezinsecţie şi deparazitare se
vor efectua seara, începând cu ora
22.00. Apicultorii şi sericicultorii de
pe raza municipiului sunt rugaţi să ia
toate măsurile de protecţie necesare
pentru familiile de albine şi viermii de
mătase, în scopul evitării contactului
cu substanţele insecticide distribuite
pe zonele verzi aparţinând domeniului
public”, conform Primăriei Râmnicu
Vâlcea.
Alexandru NICA
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Director general
Cristi CONSTANTINESCU

Marți, 21 Iunie 2022

28.06

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

09:00 - 17:00

Mârșani

PTA 4 Mârșani - circ. JT nr. 2, PTA 7 Mârșani circ. JT nr. 1

09:00 - 17:00

Brădești

PTA Piscani, PTA Meteu, PTA CRR Răcarii de Sus,
PT terți: PTA CFR Răcarii de Sus

09:00 - 17:00

Ciupercenii PTA 3 Ciupercenii Noi - circ. JT nr. 3, străzile:
Salcâmului, Dudului
Noi

09:00 - 17:00

Craiova

PT 574 - sat Cernele, circ. JT nr. 1

09:00 - 17:00

Craiova

PT 329 - cart. 1 Mai, bl. 40B

09:00 - 17:00

Bulzești

PTA SMA Frățila, PTA Seculești, PTA Frățila

09:00 - 17:00

Craiova,
Cârcea, Malu
Mare

09:00 - 17:00

Craiova,
Cârcea

PT 426 - Staţiunea experimentală Aeroport, PT
428 - Releu emisie aeroport, PTAB 810 Cârcea, PT
terți: PTAB 707 Geospect, PTAB 608 Metro, PTA
760 ZYMOLNA

09:00 - 17:00

Craiova

PTA 653 - străzile: Geniştilor, Infanteriei, Marinei,
Vânători de Munte, Aviatorilor, Antiaeriană,
Independenţei, Detaşamentul Paulis, Eroii Sanitari
- circ. JT nr. 2

Zona de întrerupere

PT terți: PT SC MP Sud, PTAb Ciocănescu, PTA
Edil, PTA ARB, PTA Stănică, PTA Donmely, PT
FHL Impex SRL, PTA Minteger, PTA Vilamir, PTAm
Fodemi, PTAB Digital Grafix

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane
neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la
case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi
semnalate non-stop, direct
operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza
întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.
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EDUCAȚIE

Miercuri, 22 Iunie 2022

Bacalaureat 2022. Patru elevi din Dolj, eliminați.
Au fost prinși cu telefoane și căști

A doua probă scrisă a examenului
național de Ec) - proba obligatorie a
profilului (Matematică sau Istorie) n-a
fost lipsită de incidente. Din cei 3.514
candidați înscriși, 4 dintre aceștia
au fost eliminați: 3 candidați din
centrul de examen - Liceul Teoretic

„Independența” Calafat au fost surprinși
cu dispozitive electronice asupra lor
(căști) și un candidat din centrul de
examen Liceul Teoretic „Mihai Viteazul”
Băilești a fost surprins cu telefonul
mobil. Proba s-a desfășurat marți, 21
iunie, în 15 centre de examen. 212

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
			PERIOADA 27 IUNIE – 3 IULIE 2022

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

24.06

29.06

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

08:00 - 12:00

Caracal

TRAFO 1 PTCZ 10 Caracal

12:00 - 16:00

Caracal

TRAFO 2 PTCZ 10 Caracal

10:00 - 18:00

Slatina

PTA Vinacool circuit 2, 3 - Strada Nicolae Bălcescu

09:00 - 15:00

08:45 - 15:30

Comuna
PTA 1, 2, 3 Dobrosloveni, PTA SMA Dobrosloveni,
DobrosloveniPTA CAP Dobrosloveni, PTA Sat Reșca, PTA
Sate
Dobrosloveni, Gospodărie Apă Dobrosloveni, PTA Sat Potopin
Potopinu, Jieni
Fălcoieni

PTA 2 Fălcoieni circuit 1, 2

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane
neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de
la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi
semnalate non-stop, direct operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza
întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai
intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.
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Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

24.06

29.06

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

09:00 - 17:00

Melinești

PTA 1 Melinești - circ. JT nr. 2

09:00 - 17:00

Breasta

PTA 1 Breasta, PTA 3 Breasta, PTA Stație
Alimentare cu Apă Breasta

09:00 - 17:00

Distribuție
New Media Point

Zona de întrerupere

Ciupercenii PTA 3 Ciupercenii Noi - circ. JT nr. 2, str. Teilor
Noi

09:00 - 17:00

Craiova

PT 574 - sat Cernele, circ. JT nr. 1

09:00 - 17:00

Giurgița

PTA 1 Giurgița, PTA 3 Giurgița, PTA 4 Giurgița,
PTA IMA Giurgița, PTA 1 Portărești

09:00 - 17:00

Bulzești

PTA Săliște, PTA Prejoi, PTA Înfrățirea

09:00 - 17:00

Cârcea

PTAb 1 Banu Mărăcine, PTA IAS Banu Mărăcine
PT terți: PTA Ionumi, PTA Chemstar, PTA Iacmae
Romelectra sistem, PTA Eurocar, PTAb Prod COM,
PTA Tehnoind

09:00 - 17:00

Cârcea

PTA 4 Daewoo, PTA CFR Banu Mărăcine,
PT terți: PTA Cassia Bussines (Adazia), PTAB
ENTRERRIOS, PTAB CENTRO TRANS, PTM Fișier
Benzi Daewoo, PTAB STADY PROD

Craiova

PT 191 - RAT Craiova, str. Calea Severinului

09:00 - 17:00
09:00 - 17:00

ISSN: 22848800

Național de Politici și Evaluare în
Educație. Proba la alegere a profilului
și a specializării se desfășoară astăzi.
Pentru a fi declarat promovat, un
candidat trebuie să îndeplinească
următoarele condiții, cumulativ:
- recunoașterea/echivalarea/
susținerea tuturor probelor de
evaluare a competențelor lingvistice
și digitale;
- susținerea tuturor probelor scrise
și obținerea notei 5 (cel puțin) la
fiecare dintre acestea;
- obținerea mediei 6 (cel puțin) la
probele scrise.
Claudia GROSU
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candidați nu au fost prezenți.
În conformitate cu prevederile
art. 7 alin. (11) din OME nr.
5151/2021 privind organizarea şi
desfăşurarea examenului naţional de
bacalaureat - 2022, „candidaţii
respectivi nu mai pot participa la
probele următoare şi sunt declaraţi
„eliminaţi din examen”, fără posibilitatea
recunoaşterii, în sesiunile următoare, a
notelor la probele promovate anterior
eliminării, inclusiv a probelor de evaluare
a competenţelor lingvistice şi digitale.
Aceşti candidaţi nu mai au dreptul de
a participa la următoarele două sesiuni
ale examenului de bacalaureat. Calculul
celor două sesiuni la care candidaţii
„eliminaţi din examen” nu mai au
dreptul de a participa se face fără
luarea în considerare a sesiunii speciale
a examenului de bacalaureat.”
Subiectele și baremul de corectare
au fost publicate la ora 15:00, pe
subiecte.edu.ro, de către Centrul

Ciupercenii PTA 3 Ciupercenii Noi - circ. JT nr. 3
Noi

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane
neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la
case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi
semnalate non-stop, direct
operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza
întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.
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Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

Interval orar
de întrerupere
08:00 - 12:00
09:00 - 17:00

09:00 - 17:00
30.06

Localitatea
Caracal

Zona de întrerupere
PTA 2 Fălcoieni circuit 1, 2

Drăgănești,
Comani,
PTA 2 Puțuri Apă Drăgănești, PTA 17 Drăgănești,
Comuna
PTA 1, 2, 3, 4 Comani, PTAB Comani, PTA 1, 2, 3, 4,
MărunțeiSate Gigârtu, 5, 6, 7 Mărunței, PTAB Mărunței
Viișoara,
Mărunței
Drăgănești,
Comani,
Comuna
Mărunței-Sat
Bălănești,
Comuna
Izvoarele-sate
Izvoarele,
Alimănești,
Comuna VâlceleSat Vâlcele,
Vâlcelele
de Sus,
Comuna SchituSate
Schitu,
Lisa Catanele

PTA 3 Puțuri Apă Drăgănești, PTA 3 Bălănești
Zootehnie, PTA Zootehnie Izvoarele (Avicola), PTA
1, 2, 3, 4 Izvoarele, PTA 1, 2, 3 Alimănești, PTA 2
Vâlcele Moară, PTA Mandinești, PTA Zootehnie Dealu
Mare, PTA Sat Dealu Mare, PTA Sat Liicești, PTA 1
Vâlcele Sat, PTA 1, 2 Bărcănești, PTAB Spital Greci,
PTA 1, 2, 3 Greci, PTA Lisa, PTA 1, 2 Schitu, PTA
Mimadi SRL Catane

09:00 - 17:00

Drăgănești,
Stoicănești

09:00 - 17:00

Drăgănești

PTA/PTSol SPA Drăgănești, PC CEF Astroenergy
Stoicănești, PTAB 1, 2, 3 Astroenergy Stoicănești
PTA Uzină Apă Drăgănești

08:00 - 12:00

Drăgănești

PTA 21 Drăgănești

12:00 - 16:00

Drăgănești

PTA 22 Complex Drăgănești

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane
neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de
la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi
semnalate non-stop, direct operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza
întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai
intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.
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Polițiștii craioveni au
salvat mașina unui șofer
de la incendiu

Polițiștii craioveni
Buhtea Mihail-Sebastian
și Dumitrescu GeorgeValentin au fost eroi
pentru un șofer căruia îi
ieșea fum de la motorul
mașinii.
„Știu că nu are
legătură cu grupul, dar
uneori e bine să fie un
echipaj de poliție prin
zonă! De ce? Dacă nu
erau ei să mă ajute,
mașina e posibil să fi ars complet,
însă datorită lor și a rapidității cu
care s-au mișcat am salvat mașina.
Dacă sunteți pe grup vreau să vă
mulțumesc, sunteți niște oameni
minunați!”, este o parte din mesajul
postat de un conducător auto, pe o
rețea de socializare.
Marți, 22 iunie, în jurul orelor
18.00, polițiștii din cadrul Secției 3
Poliție Craiova, împreună cu Miculescu
Alexandra Ana-Maria, elev în cadrul
Școlii de Agenți de Poliție „Vasile
Lascăr” Câmpina, în timp ce se aflau
pe bulevardul Decebal, din Craiova,
au observat un conducător auto care
a oprit de urgență, în afara părții
carosabile, întrucât îi ieșea fum de la

Distribuție
New Media Point

compartimentul motor.
„Colegii noștri s-au deplasat în
sprijinul conducătorului auto, i-au
deconectat acumulatorul auto și
folosind un extinctor au reușit să
prevină declanșarea unui incendiu.
Totodată, poliţiştii, observând că
bărbatul era foarte speriat, s-au
preocupat şi de starea acestuia,
pe care au reuşit să îl liniştească.
Bărbatul a apreciat ajutorul oferit,
care, deşi un ajutor firesc aşa cum
spun colegii noştri, a contat foarte
mult pentru acesta. Apreciem şi
noi implicarea colegilor noştri în
ajutorarea semenilor care au nevoie!”,
a transmis IPJ Dolj.
Claudia GROSU

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
			PERIOADA 27 IUNIE – 3 IULIE 2022

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

Interval orar
de întrerupere
09:00 - 17:00

30.06

09:00 - 17:00

09:00 - 17:00

ISSN: 22848800

Joi, 23 Iunie 2022

Localitatea

Zona de întrerupere

Breasta

PTA 1 Obedin, PTA Valea Lungului, PTA Făget

Cârcea

PTA 1 Cârcea, PTAb 8 Cârcea, PTA 4 Cârcea, PTAb
9 Cârcea, PTA 10 Cârcea, PTA Pomicola Cârcea,
PTA 6 Cârcea SC Nitela Impex SRL, PTA Um Radar
Cârcea, PTA Fermă Cârcea, PT terți: PTAb Centru
Cultural Cârcea, PTAB Top Gel, PTM UM Cârcea,
PTAB Fabrica de Înghețată Top Gel, PTA Alimentare
Apă Cârcea, PTCZ Depozit FNC Cârcea, PTA
Dumiservcar, PTAB Flux Arena

Ciupercenii PTA 3 Ciupercenii Noi - circ. JT nr. 4
Noi

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane
neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la
case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi
semnalate non-stop, direct
operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza
întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.

2

OLT

Vineri, 24 Iunie 2022

Sediul CJ Olt, reabilitat cu bani europeni
Alexandru NICA
office@jurnalulolteniei.ro
Sediul Consiliului Județean (CJ)
Olt va fi reabilitat cu bani europeni.
Anunțul a fost făcut de către
reprezentanții ADR Oltenia. Investiția
va fi de aproximativ 2,3 milioane de
lei, cu o finanțare nerambursabilă de
2,1 milioane.
ADR a explicat principalele motive
pentru care proiectul este unul

necesar și în ce va costa reabilitarea
sediului.
„Clădirea Palatului Administrativ sediul Consiliului Județean Olt
este ținta unui proiect cu finanțare
europeană, prin care vor fi stopate
pierderile de energie. Clădirea a
fost reabilitată termic prin lucrări de
intervenție la instalațiile de distribuție
a agentului termic și la instalațiile
electrice. În plus, clădirea beneficiază
de instalații de încălzire noi. Totodată,
a fost înlocuită tâmplăria existentă cu

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
			PERIOADA 27 IUNIE – 3 IULIE 2022

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

01.07

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

08:00 - 12:00

Teslui

PTA Chelbești Vale

09:00 - 17:00
09:00 - 17:00

Teslui

PTA Corbu (Teslui)

Milcov Vale

PTA Milcov Vale circuit 1

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane
neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de
la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi
semnalate non-stop, direct operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza
întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai
intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.
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Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

28.06

Interval orar
de întrerupere

Distribuție
New Media Point

Zona de întrerupere

Bulzești

09:00 - 17:00

Craiova,
Cârcea, Malu
Mare

09:00 - 17:00

Craiova,
Cârcea

PT 426 - Staţiunea experimentală Aeroport, PT
428 - Releu emisie aeroport, PTAB 810 Cârcea, PT
terți: PTAB 707 Geospect, PTAB 608 Metro, PTA
760 ZYMOLNA

09:00 - 17:00

Craiova

PTA 653 - străzile: Geniştilor, Infanteriei, Marinei,
Vânători de Munte, Aviatorilor, Antiaeriană,
Independenţei, Detaşamentul Paulis, Eroii Sanitari
- circ. JT nr. 2

09:00 - 17:00
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00
01.07

Localitatea

09:00 - 17:00

09:00 - 17:00
09:00 - 17:00
09:00 - 17:00

ISSN: 22848800

responsabile pentru cea mai mare
parte din emisiile de gaze cu efect de
seră la nivel european, iar investițiile
în această direcție sunt importante
pentru asigurarea unui mediu mai
sănătos și mai curat, ceea ce conduce
la creşterea calităţii vieții locuitorilor.
Cred că e un obiectiv al oricărei
administrații publice eficiente să
atragă fonduri europene și să acorde
tot mai multă atenție proiectelor care
generează economii de energie”, a
spus Marius Oprescu.

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
			PERIOADA 27 IUNIE – 3 IULIE 2022

Adresa:
Calea Unirii,
Nr. 81,
Craiova, Dolj

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE

Editorial
Mihai MĂCEȘ

tâmplărie din aluminiu, iar terasa și
pereții exteriori au fost izolați termic.
Proiectul include și montarea de
panouri solare fotovoltaice pentru
asigurarea necesarului de energie,
dotarea cu corpuri de iluminat tip
LED, precum și instalarea de pompe
de căldură. Lucrările sunt aproape
finalizate, termenul fiind luna august
2022”, au comunicat reprezentanții
ADR.
Președintele CJ Olt, Marius Oprescu
s-a arătat mulțumit de inițiativă,
precizând că datorită proiectului,
cheltuielile la energia electrică se vor
reduce cu 25-30%.
„E un lucru foarte bun că reușim
să reducem cheltuielile pe care le
avem anual cu energia electrică.
Aproximativ 25-30% vor fi reduse
cheltuielile anuale cu energia electrică
după finalizarea acestui proiect.
Clădirile ineficiente energetic sunt

PTA SMA Frățila, PTA Seculești, PTA Frățila
PT terți: PT SC MP Sud, PTAb Ciocănescu, PTA
Edil, PTA ARB, PTA Stănică, PTA Donmely, PT
FHL Impex SRL, PTA Minteger, PTA Vilamir, PTAm
Fodemi, PTAB Digital Grafix

Ciupercenii PTA 3 Ciupercenii Noi - circ. JT nr. 2
Noi
Dioști

PTA 1 Dioști, PT terți: PTA SMA Dioști, PTA
Alimentare Apă Dioști, PTA Sere Dioști

Celaru

PTA SMA Celaru

Bratovoești PTA Gioroc (Giorocu Mare), PT terți: PTA
Gospodăria de Apă Bratovoești
Craiova

PT terți: PTCZ Vamă Craiova, PTA Morărașu, PTA
Fabrica de Papetărie Craiova

Ciupercenii PTA 3 Ciupercenii Noi - circ. JT nr. 5
Noi

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane
neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la
case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi
semnalate non-stop, direct
operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza
întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.

2

SPECIAL

Luni, 27 Iunie 2022

Biblioteca Baroului Dolj, din ce în ce mai bogată
Baroul Dolj a sărbătorit, vineri,
„Ziua Avocatului Român”. La acest
eveniment au fost invitați avocații cu
o contribuție însemnată la extinderea
fondului de carte juridică al bibliotecii
baroului, prin donațiile făcute și
acceptate în ședințele Consiliului
Baroului Dolj din 15 iulie 2021,
respectiv 9 iunie 2022, de către
familia avocatului Dumitru P. Mihai,
din Baroul București (1.490 bucăți),
în prezența avocatului Lahman Mihai,
respectiv donația făcută de Societatea
de avocatură CMS Cameron McKenna

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
			PERIOADA 4 IULIE – 10 IULIE 2022

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data
04.07

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

08:00 - 12:00

Slatina

Trafo 1 PTCZ Cămin Nefamiliști Slatina

12:00 - 16:00
08:45 - 15:30

Slatina

Trafo 1 PTCZ PTTR 2 Slatina

Văleni

PTA Tirișneag Văleni circuit 1, 2

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane
neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de
la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi
semnalate non-stop, direct operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza
întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai
intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.
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Distribuție
New Media Point

diverse lucrări, dar și alți colegi mai
tineri. E un lucru important și de
aceea am crezut de cuviință să dăm
sens acestei zile, prin prisma acestui
efort constant al nostru de a înzestra
această bibliotecă”, a spus Lucian
Săuleanu, decanul Baroului Dolj.
În cadrul festivității de la Baroul
Dolj, avocații au vorbit despre cărți,
despre dreptate, dar și despre
meseria pe care ei o respectă atât
de mult. Nu doar biblioteca a fost
scoasă în evidență de Ziua Avocatului
Român. Persoanele defavorizate sau
marginalizate, care nu își pot exercita
sau proteja drepturile sau nu au
acces la justiție, au avut ocazia de a
merge la sediul Baroului Dolj, pentru
a participa la Campania de asistență
juridică pro bono.
Vera IONESCU

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
			PERIOADA 4 IULIE – 10 IULIE 2022

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

29.06

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

09:00 - 17:00

Bulzești

PTA Săliște, PTA Prejoi, PTA Înfrățirea

09:00 - 17:00

Cârcea

PTAb 1 Banu Mărăcine, PTA IAS Banu Mărăcine
PT terți: PTA Ionumi, PTA Chemstar, PTA Iacmae
Romelectra sistem, PTA Eurocar, PTAb Prod COM,
PTA Tehnoind

09:00 - 17:00

Cârcea

PTA 4 Daewoo, PTA CFR Banu Mărăcine,
PT terți: PTA Cassia Bussines (Adazia), PTAB
ENTRERRIOS, PTAB CENTRO TRANS, PTM Fișier
Benzi Daewoo, PTAB STADY PROD

09:00 - 17:00
04.07

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE

Editorial
Mihai MĂCEȘ

(1.188 bucăți), reprezentată de
avocatul Horea Popescu, Managing
Partner.
Biblioteca Baroului Dolj devine din
ce în ce mai bogată, iar acest lucru
nu poate fi decât un motiv de bucurie
pentru toți avocații din județ, dar
mai ales pentru tinerii ce vor avea la
dispoziție atâtea informații, la început
de carieră. Decanul Baroului Dolj,
Lucian Săuleanu, a explicat faptul
că „Ziua Avocatului Român” a fost
un moment foarte bun pentru a fi
evidențiată biblioteca.
„Avem evenimente importante pe
care vrem să le punctăm cu ocazia
acestei zile. Evenimentul principal în
jurul căruia am construit această zi a
avocatului este inaugurarea unei părți
din biblioteca noastră. Această masă
rotundă pe care noi, simbolic, am
demarat-o sub denumirea Donatorii
de carte juridică - Stâlpi ai Lumii
Dreptului se înscrie într-un efort
constant al conducerii Baroului Dolj
de a înzestra această bibliotecă.
Vreau să fac referire și la efortul
celorlalți colegi, care au contribuit
cu volume substanțiale. Mă refer la
domnul Constantin Furtună, care
ne-a donat 795 de volume în urmă
cu 2 ani, domnul profesor Nedelcu,
cel care ne donează în mod constant

09:00 - 17:00

Zona de întrerupere

Ciupercenii PTA 3 Ciupercenii Noi - circ. JT nr. 3
Noi
Ostroveni

PTA IMA Ostroveni, PTA Moară Grindeni
(Ostroveni), PTA 3 Ostroveni

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane
neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la
case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi
semnalate non-stop, direct
operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza
întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.

2

ACTUALITATE

Marți, 28 Iunie 2022

Capătul de traseu de pe bulevardul
Nicolae Romanescu va fi mutat

Amplasamentul din strada Nicolae
Romanescu, de la intersecție cu

strada Petrila, din Craiova, utilizat
drept capăt de traseu de către

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
			PERIOADA 4 IULIE – 10 IULIE 2022

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

05.07

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

08:00 - 12:00

Caracal

Trafo 1 PTCZ 13 Caracal

12:00 - 16:00
08:45 - 15:30

Caracal

PTA 14 Caracal

09:00 - 17:00
08:00 - 15:00
10:00 - 18:00
09:00 - 17:00

Văleni

PTA Popești Văleni circuit 1

Comuna
Poborusat
Seaca

S1016, S1729, PTA Seaca

Slătioara

PTA 5 Slătioara, PTA Fabrica de Covoare

Slatina

PTA Vinacool circuit 2, 3 str. Nicolae Bălcescu

Comuna
Leleasca

PTA Afumați, PTA Pompe Apă Leleasca, PTA 1, 2,
3 Leleasca, PTA Hidrofor Leleasca, PTA Gospodărie
Apă Leleasca, PTA Foraj Puțuri Apă Leleasca, PTA
Fermă Păsări Leleasca

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane
neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de
la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi
semnalate non-stop, direct operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza
întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai
intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.
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Distribuție
New Media Point

se impune mutarea amplasamentului
utilizat drept capăt de traseu”, se
specifică în referatul de aprobare.
Ca urmare a acestei situaţii,
Comisia de Sistematizare a Circulaţiei
Rutiere şi Pietonale din Municipiul
Craiova a aprobat mutarea acestui
amplasament pe aleea paralelă cu
bld. 1 Mai, tronsonul cuprins între str.
Adrian Păunescu și str. Dealul Spirii.
Cătălin ANGHEL

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
			PERIOADA 4 IULIE – 10 IULIE 2022

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

Interval orar
de întrerupere
09:00 - 17:00

09:00 - 17:00

Localitatea

09:00 - 17:00

05.07

Zona de întrerupere

Breasta

PTA 1 Obedin, PTA Valea Lungului, PTA Făget

Cârcea

PTA 1 Cârcea, PTAb 8 Cârcea, PTA 4 Cârcea, PTAb
9 Cârcea, PTA 10 Cârcea, PTA Pomicola Cârcea,
PTA 6 Cârcea SC Nitela Impex SRL, PTA Um Radar
Cârcea, PTA Fermă Cârcea, PT terți: PTAb Centru
Cultural Cârcea, PTAB Top Gel, PTM UM Cârcea,
PTAB Fabrica de Înghețată Top Gel, PTA Alimentare
Apă Cârcea, PTCZ Depozit FNC Cârcea, PTA
Dumiservcar, PTAB Flux Arena

30.06

Adresa:
Calea Unirii,
Nr. 81,
Craiova, Dolj

Tehnoredactare
Gabriela TĂNASIE

Editorial
Mihai MĂCEȘ

operatorii judeţeni de transport
public de persoane şi care efectuează
mai mult de 15 curse pe zi, poate fi
mutat. Acest lucru se va realiza dacă
și consilierii locali își vor da acordul.
Motivul modificării este aglomerația.
„Zona intersecţiilor bld.
N i c o l a e R o m a n e s c u c u s t r.
Petrila (amplasamentul nr. 2)
este aglomerată, traficul rutier
desfăşurându-se cu mare greutate,

Ciupercenii PTA 3 Ciupercenii Noi - circ. JT nr. 4
Noi

09:00 - 17:00

Desa

09:00 - 17:00

Cârcea,
Malu
Mare

09:00 - 17:00

Ostroveni

PTA 5 Ostroveni, PTA 6 Ostroveni, PTA 2
Ostroveni, PT terți: PTA Complex Vaci Ostroveni,
PTAB 1 ECO NRG, PTAB 1 ECO NRG

09:00 - 17:00

Craiova

09:00 - 17:00

Plenița

PT 333 - circ. JT nr. 2, cart 1 Mai, străzile:
Tecuciului, Râului, Bibescu, Aleea Râului. Știrbei
Vodă
PTA 5 Plenița - integral

PTA Măgura, PTA 2 Desa, PTA Uscătorie Tutun
Desa, PTA SPP 2 Desa, PT terți: PTA Apă Desa
PTA 5 Cârcea, PTAB 2 Cârcea, PTAB 7 Cârcea
PT terți: PTCZ Roman Virax, PTCZ Fermă Pelendava,
PTA Fermă Malu Mare Pelendava, PTA CFR Malu
Mare, PT Anvelopă SC Ipso Serv SRL, PTAB Team
Montage, PT Agressione Expres Impex SRL

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane
neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la
case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi
semnalate non-stop, direct
operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza
întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.
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Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

06.07

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

Zona de întrerupere

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL DOLJ
			PERIOADA 4 IULIE – 10 IULIE 2022

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

Interval orar
de întrerupere

08:00 - 12:00

Vădastra

PTA SI SRP V Vădastra

09:00 - 17:00

12:00 - 16:00
08:45 - 15:30

Vădastra

PTA 6.134 CAP Vădastra

09:00 - 17:00

Văleni

09:00 - 17:00

Comuna
Poborusat
Seaca

09:00 - 17:00

Slatina

PTA Pieptești Văleni circuit 1, 2
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Localitatea

06.07

Zona de întrerupere

Dioști

PTA 1 Dioști, PT terți: PTA SMA Dioști, PTA
Alimentare Apă Dioști, PTA Sere Dioști

Celaru

PTA SMA Celaru

Bratovoești PTA Gioroc (Giorocu Mare), PT terți: PTA
Gospodăria de Apă Bratovoești
Craiova

PT terți: PTCZ Vamă Craiova, PTA Morărașu, PTA
Fabrica de Papetărie Craiova

Ciupercenii PTA 3 Ciupercenii Noi - circ. JT nr. 5
Noi

09:00 - 17:00

Craiova,
Podari

PT 642 - str. Caracal, PECO Petrom, PT 730 - str.
Geniştilor, PT 637- str. Potelu, blocuri ANL, PTA 653
- străzile: Geniştilor, Infanteriei, Marinei, Vânători
de Munte, Aviatorilor, Antiaeriană, Independenţei,
Detaşamentul Paulis, Eroii Sanitari, PT 792 - str.
Veteranilor, PT 734 - str. Geniştilor, PT 291 - CAP
Branişte
PT terți: PTA 700 - Stație Carburanți, PTA 767
Shandong Ningjian (cart. Chinezesc), PTA 721 - str.
Eroilor Sanitari

09:00 - 17:00

Craiova

PT 405 - cart. Craioviţa Nouă, str. Castanilor şi aleile aferente,
zona blocurilor: 1 - 12, S1 - S7, 104, 100A 1, 100A 2, 100B,
100B 1, 100B 2, PT 454 - străzile: Constantin Brâncoveanu,
Castanilor, zona blocurilor: 60B, 60A, 122B, 5A, 5B, 3A, B1 A,
2A, 2B, 4A, 12, 10a, 10b, 6a, 6b, 4a, 4b, 4c, C.T., PT 386 - cart.
Craioviţa Nouă, străzile - Micşunele, George Enescu, Arhitect
Duiliu Marcu, Grigore Gabrielescu, zona blocurilor : 201 I, 201 J,
200 E 10, 200 E 11, 200 G 1, 200 G 2, PT 387 - cart. Craioviţa
Nouă, zona blocurilor: 200 E2, 200 E3, 200 E4, 200 E5, 200 E6,
200 E7, 200 E8, 200 E9A, 200, 200 D, PT 402 - cart. Craioviţa,
străzile: George Enescu, Grigore Gabrielescu, zona blocurilor:
200S, 200T, 200L, 200M, 200P, 201C, 201D, 200E 2, 200E 3,
200E 4, 200E 5 , 200E 6, 200E 7, PT 403 - cart. Craioviţa Nouă,
străzile: Grigore Gabrielescu, Craioveşti, Albăstrele, Trifoiului,
Potbaniţa, zona blocurilor: 201A, 201B, 201M, 201N, 201P,
210R, PT 404 - cart. Craioviţa Nouă, zona blocurilor: 201C, 201D,
201E, 201F, 201G, 201H, 201H1, 37 A - E, 201T, 201Z, 201X, PT
696 - Hotel Emma West Craiova, PT 516 - str. Maria Tănase, zona
blocurilor: A, G, PT 42 - străzile: Brestei şi aleile aferente, Maria
Tănase, Cernei, Alexandrescu, Obedeanu, Albişoarei, Lic. Charles
Laugier, PT 339 - străzile: Fluturi, Călugăreni, Tomis, Râului, PT
153 - străzile: Căprioarei, Năsăud, Călăraşi, Sinaia, Babadag,
Rândunele, Topolniţei, Reazemului, Doiceşti şi aleile aferente, PT
590 - străzile: Buzăului, Eroul Necunoscut, Mangaliei, Grecescu,
Pui de Lei, Doiceşti şi aleile, PT 599 - străzile: Izvarna, Negoiu,
Căprioarei, Rândunelelor, Râului, PT 98 - străzile: Buzăului,
Rândunele, Dorobanţilor, Babadag, Sinoe, Razelm, Cerbului,
PT 314 - Hanul Roşu, străzile: Drumul Jiului, Căluşari şi aleile
aferente, Dorobanţilor, cvartal locuinţe Malorex, PT 543 - străzile:
Izvarna, Lebedei, Dorobanților, Sovata, Corabia, Negoiu, PT 10
- cart. Nisipului, străzile: Hanul Roşu, Jiului, Drumul Jiului, Faţa
Luncii, Strungarilor, I. B. Deleanu, Bucovaţ, Almaşului, PT 56
- străzile: Râului , Bucovăţ, Drumul Fabricii, Ţărăncuţei, Iezerului
- parțial, PT 568 - străzile: Drumul Fabricii, Ţărăncuţei, Iezerului,
Bucovăţ - parțial, PT 69 - străzile: Iezerului, Drumul Fabricii,
Ţărăncuţei şi aleile aferente, Bucovăţ, Călmăţui, Salciei, Lăstăriş
PT terți: PT 718 - Catedrală Craioviţa, PT 848 LIDL str. Brestei, PT
691 - str. Râului, Staţie pompe apă menajeră

09:00 - 17:00

Cârcea,
Malu
Mare

01.07
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09:00 - 17:00

PTCZ 2 Progresul II - str. Sergent Major Dorobațu
Constantin, nr. 13
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09:00 - 17:00

S1016, S1729, PTA Seaca

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane
neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de
la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi
semnalate non-stop, direct operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza
întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai
intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.

Miercuri, 29 Iunie 2022

PTA AGP Vectorial, PT terți: PTA ACM Alpha Grup SRL,
PTA Prima Serv, PTA Kober, PTAB Anv. Marigaz, PTA
Vodafone Cârcea, PTCZ Avicola Rase Grele, PTA SC RM
Motors Company SRL, PTA MIGELIN, PTA Eurogrup,
PTA ADM Farm SRL, PTAB Carpat Beton, PTAB
ECOPLANT, PTAB PHARMA IASI, PTA Grosbi Impex SRL

09:00 - 17:00 Poiana Mare PTA 2 Români Poiana Mare
09:00 - 17:00

Moțăței

09:00 - 17:00

Plenița

PTA 3 Moțăței, PTA CAP Steagu Roșu Moțăței, PTA IAS
Mișoaica, PTAB 2 Moțăței, PTA 5 Moțăței, PTA 6 Moțăței,
PTA 4 Moțăței, PTA 1 Moțăței, PTA 7 Moțăței, PT terți: PTA
Gospodărie Apă Moțăței

PTA 5 Plenița - integral

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane
neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la
case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi
semnalate non-stop, direct
operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza
întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.
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MEHEDINȚI

Joi, 30 Iunie 2022

Mașina unei școli de șoferi, lovită în timpul
examenului auto
Mașina unei școli de șoferi, aflată
în timpul examenului, a fost lovită de o
dubă înmatriculată în Giurgiu, al cărui
șofer nu a oprit la STOP. Accidentul rutier

a avut loc în Drobeta Turnu Severin. În
urma impactului, o tânără de 29 de ani,
martor în mașina școlii de șoferi, a fost
rănită. Femeia a primit îngrijiri medicale

			 ÎNTRERUPERI PROGRAMATE – JUDEŢUL OLT
			PERIOADA 4 IULIE – 10 IULIE 2022

Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Data

Interval orar
de întrerupere

08:00 - 12:00

Localitatea

Slatina

07.07
12:00 - 16:00
09:00 - 12:30

Vădastra
Slatina

Zona de întrerupere
PTA Clolcociov, PTA Inițiativă Offset, PTAb Moară
Ivern, PTA Poenii, PTA Zorleasca, PTAB 2 Anuta, PTA
Stație de Sortare Primacons, PTA SC Nicodem F-ca
de Cherestea, PTA Alternativ,PTA SC Zeyno, PTCZ
Pican Dara SRL, PTA Salubries,PTAb SC Benteler,
PTCA Itsaia, PTAb Ioka, PC Mihai Trade, PTAb RAR,
PTA Depozit Slatina Adela, PTA ILF, PTA SC Bal, PTAB
Loctrans, PTCZ Liceu de Construcții
Trafo 1 PTCZ SRP VI Vădastra
PTAB Regele Ferdinand, circuit 3, 4, str. Regina
Maria, nr. 25 A

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane
neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de
la case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi
semnalate non-stop, direct operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza
întreruperile în alimentarea cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai
intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.
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Distribuţie Oltenia execută lucrări programate în reţelele electrice pentru creşterea gradului de
siguranţă şi continuitate în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor, precum şi a îmbunătăţirii
parametrilor de calitate ai energiei electrice distribuite. Distribuţie Oltenia anunţă întreruperea furnizării
energiei electrice la consumatorii casnici şi agenţii economici, astfel:

Interval orar
de întrerupere

Localitatea

00:00 - 01:00

Craiova

09:00 - 17:00

Murgași

09:00 - 17:00

Valea
Stanciului

Adresa:
Calea Unirii,
Nr. 81,
Craiova, Dolj

ISSN: 22848800

Distribuție
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culpă. Candidatului aflat în timpul
examinării auto i se va reprograma
proba orașului.
Eliza RADU
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de la echipajul SMURD, ajuns la fața
locului, scrie Actual Mehedinți.
Polițiștii au deschis dosar penal
pentru vătămare corporală din

Zona de întrerupere
PT 405 - cart. Craioviţa Nouă, str. Castanilor şi aleile aferente,
zona blocurilor: 1 - 12, S1 - S7, 104, 100A 1, 100A 2, 100B,
100B 1, 100B 2, PT 454 - străzile: Constantin Brâncoveanu,
Castanilor, zona blocurilor: 60B, 60A, 122B, 5A, 5B, 3A, B1 A,
2A, 2B, 4A, 12, 10a, 10b, 6a, 6b, 4a, 4b, 4c, C.T., PT 386 - cart.
Craioviţa Nouă, străzile: Micşunele, George Enescu, Arhitect
Duiliu Marcu, Grigore Gabrielescu, zona blocurilor : 201 I, 201 J,
200 E 10, 200 E 11, 200 G 1, 200 G 2, PT 387 - cart. Craioviţa
Nouă, zona blocurilor: 200 E2, 200 E3, 200 E4, 200 E5, 200 E6,
200 E7, 200 E8, 200 E9A, 200, 200 D, PT 402 - cart. Craioviţa,
străzile: George Enescu, Grigore Gabrielescu, zona blocurilor:
200S, 200T, 200L, 200M, 200P, 201C, 201D, 200E 2, 200E 3,
200E 4, 200E 5 , 200E 6, 200E 7, PT 403 - cart. Craioviţa Nouă,
străzile: Grigore Gabrielescu, Craioveşti, Albăstrele, Trifoiului,
Potbaniţa, zona blocurilor: 201A, 201B, 201M, 201N, 201P,
210R, PT 404 - cart. Craioviţa Nouă, zona blocurilor: 201C, 201D,
201E, 201F, 201G, 201H, 201H1, 37 A - E, 201T, 201Z, 201X,
PT 696 – Hotel Emma West Craiova, PT 516 - str. Maria Tănase,
zona blocurilor: A, G, PT 42 - străzile: Brestei şi aleile aferente,
Maria Tănase, Cernei, Alexandrescu, Obedeanu, Albişoarei, Lic.
Charles Laugier, PT 339 - străzile: Fluturi, Călugăreni, Tomis,
Râului, PT 153 - străzile: Căprioarei, Năsăud, Călăraşi, Sinaia,
Babadag, Rândunele, Topolniţei, Reazemului, Doiceşti şi aleile
aferente, PT 590 - străzile: Buzăului, Eroul Necunoscut, Mangaliei,
Grecescu, Pui de Lei, Doiceşti şi aleile, PT 599 - străzile: Izvarna,
Negoiu, Căprioarei, Rândunelelor, Râului, PT 98 - străzile:
Buzăului, Rândunele, Dorobanţilor, Babadag, Sinoe, Razelm,
Cerbului, PT 314 - Hanul Roşu, străzile: Drumul Jiului, Căluşari şi
aleile aferente, Dorobanţilor, cvartal locuinţe Malorex, PT 543 străzile: Izvarna, Lebedei, Dorobanților, Sovata, Corabia, Negoiu,
PT 10 - cart. Nisipului, străzile: Hanul Roşu, Jiului, Drumul Jiului,
Faţa Luncii, Strungarilor, I. B. Deleanu, Bucovaţ, Almaşului, PT 56
- străzile: Râului , Bucovăţ, Drumul Fabricii, Ţărăncuţei, Iezerului
- parțial, PT 568 - străzile: Drumul Fabricii, Ţărăncuţei, Iezerului,
Bucovăţ - parțial, PT 69 - străzile: Iezerului, Drumul Fabricii,
Ţărăncuţei şi aleile aferente, Bucovăţ, Călmăţui, Salciei, Lăstăriş
PT terți: PT 718 - Catedrală Craioviţa, PT 848 LIDL str. Brestei, PT
691 - str. Râului, Staţie pompe apă menajeră
PTA Murgași - circ. JT nr. 1, PTA Balota de Jos - circ.
JT nr. 1

PTA SI Stație Horezu Poenari, PTA 1 Horezu
Poenari, PTA 2 Horezu Poenari, PTA IMA Horezu
Poenari

Lucrările pot fi reprogramate în situaţia în care condiţiile meteo sunt nefavorabile.
Informaţii actualizate despre programul acestor lucrări pentru săptămâna în curs sunt disponibile la adresa
www.distributieoltenia.ro.
Distribuţie Oltenia avertizează:
ATENŢIE! Constituie pericol iminent de electrocutare următoarele acţiuni întreprinse de persoane
neautorizate:
- intrarea în posturile de transformare;
- urcarea pe stâlpii de susţinere ai reţelelor electrice;
- înlocuirea siguranţelor electrice în posturile de transformare, cutii de distribuţie, nişele şi firidele de la
case şi blocuri de locuinţe.
Vă rugăm să aduceţi la cunoştinţa opiniei publice aceste informaţii.
Vă mulţumim pentru colaborare.
Deficienţele în alimentarea cu energie electrică ce afectează reţelele electrice din judeţul Dolj pot fi
semnalate non-stop, direct
operatorului de distribuţie la unul dintre numerele de telefon:
- Info Tel 0800 500 000 - număr de telefon gratuit în orice reţea;
- 0251 408 006, 0251 408 007, 0251 408 008 – numere de telefon cu tarif normal în reţeaua naţională.
Utilizând doar codul locului de consum* şi numărul de telefon, utilizatorii reţelelor electrice pot sesiza
întreruperile în alimentarea
cu energie electrică, după aproximativ 20 de secunde de aşteptare fără a mai intra in contact cu un operator.
* Codul locului de consum se afla pe factura de energie electrică şi începe cu 005.

